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UGEN DER GIK
Vandsport

Vi har i denne første værkstedsperiode haft et vandsportshold, men desværre har der
været nogle udfordringer i rigtig at komme på vandet. Vi har trænet Stand Up Paddle
(SUP), vi nåede dog kun i svømmehallen, for dag vi skulle udenfor på åbent vand, måtte
vi aflyse grundet, instruktørs lægetjek vedr. Corona.
I går (torsdag) var vejret vores modspiller, at sejle i kajak i 10-12 meter/sekund er
en ”lidt for frisk” udfordring. I stedet bød Saleh, som var eneste tilbageværende på
holdet i denne uge (de øvrige elever er i praktik og til knallertkursus) og jeg vores nye
lærer Rasmus velkommen med en rask cykeltur på godt 30 km. En dejlig tur, selvom
det blæste og modvinden var hård på hjemturen. Godt kæmpet Saleh og Rasmus.
Men i sidste uge var vejret med os og vi tog til Hvide Sande for at stå på vandski på
kabelbanen – det var en super dejlig dag. Vi kæmpede med udfordringerne i bedste
stil...Saleh klar til at stå en runde i kabelpark... men æv, da jeg tog billedet røg han i,
med lidt øvelse er det os på ramperne. Da vi gik mod bilen så vi sæl helt tæt på kysten,
det var en god afslutning på en dejlig dag.

Ny organisering
Som nævnt i sidste fredagsbrev, er der både ændringer med hensyn til nye elever og
nye medarbejdere. Med ca. 24 elever og 6 lærere bliver der nye muligheder og det
kræver en ny organisering. Eleverne fordeles på 6 kontakthold med hver sin
kontaktlærer. Der skal så også være 6 borde oppe i køkkenet. Fordelingen bliver meldt
ud i den kommende uge. Da Svend Malling jo stopper i sit vikariat på Dagskolen, skal
hans elever have nye kontaktlærere og desuden skal de to nye elever, Gustav og Anders,
også på hold – sammen med nogle af ”de gamle elever”. Al forandring kan være svært
og opfattes ofte som forstyrrende. Vi har erfaring for at forandringer lettere kan
overskues, når man får besked i god tid. Vi vil derfor i den kommende uge have enkeltvis
kontakt-samtaler mellem eleverne og deres kontaktlærere. Også skolehold vil blive
ændret, da vi jo nu kan køre med 6 hold i de boglige fag og 4-5 hold i værkstederne.
Eleverne skal i den nærmeste tid også vælge værksteder for perioden fra efter
efterårsferien og frem til jul. Grundlæggende betyder flere lærere også flere voksne tæt
på og mere hjælp, men også nye faglige muligheder i både de boglige såvel som de
praktiske/kreative fag.

Klar til knallert!
På nedenstående mangler der 5 vigtige ting – hvad
mon…? Rigtigt: der mangler de scootere, som de 5
unge dagskoleelever nu har erhvervet knallertkørekort til. Gustav, Alex, Natasja, Marius og
Andreas bestod alle både teori og køreprøve. Well
done! Den sidste elev, Oliver, måtte desværre melde
fra på grund af afventning af testresultat for Corona
– den var heldigvis negativ – men ventetiden betød
så meget fravær, at han nu tilbydes deltagelse på et
andet knallerthold i ungdomsskolen. Til jer alle:
TILLYKKE og kør forsigtigt, fornuftigt - og lovligt!

UGEN DER KOMMER
Motionsdag
Traditionen tro afvikler Dagskolen motionsdag på fredag før efterårsferien. I år er det
således fredag den 9/10. Vi tager til Ulfborg Skyttecenter, her vil vi på hold dyste i
forskellige opgaver. Det er VIGTIGT at medbringe tøj til at bevæge sig i og tøj der
passer til vejret. Vi er udenfor, så tjek vejrudsigten og tag evt. regntøj med. Dagens
længde er som den plejer, og ind- og hjemtransport også som den plejer. Vi glæder os
til en aktiv dag og mon ikke frokosten er en grillpølse? I forbindelse med dagens
afslutning vil der også være kåringer af elever/hold i forskellige kategorier. Billedet viser
situationer fra sidste års motionsdag.

HUSK tilmeldinger
I den kommende uge bedes I huske at aflevere svarseddel til
engelsk/ikke-engelsk samt eventuel tilmelding til traktorkørekort.
Er der spørgsmål i den forbindelse – så tag kontakt til
kontaktlæreren – deraf navnet…
HUSK at…
- ringe ved sygdom/fravær: giv besked til BÅDE chauffør og kontaktlærer eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820
- tid til tandlæge, læge og lignende bedes så vidt muligt aftalt UDEN FOR skoletid
- kontakt Dagskolen på tlf. 99741820 (Ungdomsskolens kontor kl. 07.00-14.00), mail dagskolenopsund@rksk.dk
- ungdomsskoleleder John Jensen 40286052, mail john.jensen@rksk.dk
- lærerne kan ikke kontaktes i undervisningstiden kl. 8.15-13.45 – ring til kontoret i stedet!
- Ungdomsskolen og Dagskolen er RØG- og TOBAKSFRIT område. Gælder også snus og e-cigaret.
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